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 شرح درس:

دانشجو با بيماری های سيستم گوارشی و غدد كه نيازمند جراحی است، آشنا می شود و با تکنيک های جراحی مربوط  در این درس

 و مراقبت های قبل و بعد عمل آشنا می گردد.

 

  :كلی هدف

 می باشد. آشنایی با كليات و مفاهيم و تکنيک های جراحی در جراحی های شکم و غددآشنایی با كليات و مفاهيم بيماری ها، 

 

 :اهداف رفتاری

 .شود آشنا روده و معده و گوارش دستگاه شکم، عضالت شکم،آناتومی حفره بندی دانشجوباتقسيم

 .شود آشنا وریدی استيپينگ ليگاسيون،)های تکنيک و فتق های جراحی با دانشجو

 .گردد آشنا گوارشی جراحی عمل از قبل های آمادگی و انما باریم،باریم بلع تشخيصی های دانشجوباتست

 .گردد آشنا تشخيصی الپاراتومی های روش با دانشجو

 .آشناگردد و كوچک روده معده، جراحی كلی های تکنيک دانشجوبا

 .آشناشود هرنی جراحی ست و هرنی جراحی های عمل در سيركولر و اسکراب پرستار وظایف دانشجو

 .آشناشود( مری واریس و آشاالزی دیورتيکول،)مری های جراحی های باتکنيک دانشجو

 .آشناگردد آن جراحی های ست و معده های جراحی در سيركولر و اسکراب پرستار دانشجوباوظایف
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 .آشناگردد پيلوروپالستی و اندوسکوپی،واگوتومی گاستركتومی، جراحی های تکنيک دانشجوبا

 .گردد آشنا معده پس بای و زدن بالون نظير چاق بيماران برای معده جراحی های روش با دانشجو

 .شود آشنا بعدآن قبل های مراقبت الپارسکوپی روش با آپاندكتومی و آپاندكنومی جراحی تکنيک دانشجوبا

 .شود آشنا  معده و مری جراحی عمل از بعد و قبل های مراقبت با دانشجو

 .شود آشنا.. و ژژنوستومی دوازده، های زخم كوچک، روده جراحی های باتکنيک دانشجو

 .آشناشود الپاراتومی الپارسکوپی روش¬به سيستکتومی ،كوله كوالنژیوگرافی) صفرا¬كيسه¬باجراحی دانشجو

 .شود آشنا  سيستوستومی كوله و ليتوتریپسی كوله جراحی های تکنيک دانشجوبا

 آشناشود اندوسکوپی و ،كولونوسکوپی سيگموئيدسکوپی تشخيصی های دانشجوباروش

 .گردد آشنا  كولون جراحی باروشهای دانشجو

 .شود آشنا عمل بعداز و قبل های مراقبت و هموروئيد جراحی دانشجوباتکنيک

 . شود آشنا عمل از بعد و قبل های مراقبت و طحال جراحی های تکنيک دانشجوبا

 . شود آشنا پانکراس جراحی تکنيکهای   دانشجوبا

 .آشناگردد مقعدی فيشر و فيستولوتومی،فيستولکتومی مقعدی، فيستول جراحی های باتکنيک داشنجو

 .شود آشنا انوركنال های جراحی عمل از بعد و قبل های مراقبت با دانشجو

 .شود صفراآشنا كيسه جراحی عمل از بعد و قبل های مراقبت با دانشجو

 .شود آشنا پایلونيدال سينوس جراحی دانشجوباتکنيک

 .شود آشنا ایلئوستومی و كولوستومی،سکستومی روده، استومای های تکنيک با دانشجو

 .شود آشنا كبد جراحی های عمل بعدزا و قبل های مراقبت و كبد بيوبسی تکنيک با دانشجو

 .شود آشنا استوما عمل بعداز و قبل مراقبت دانشجوبا

 .شود آشنا(پيوندكبد و كبد پارگی ترميم)كبد جراحی های دانشجوباتکنيک

 .شود آشنا عمل از بعد و قبل های مراقبت و پاراتيروئيد و تيروئيد جراحی های تکنيک با دانشجو

 گردد. آشنا پستان بيوبسی و پستان سرطان و پستان جراحی با دانشجو
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 تدریس:  روش

ویدیو پروژكتور و  -اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش های سخنرانی، پيش سازمان دهنده و گروه كوچک و با استفاده از پرو

 كامپيوتر بر حسب نياز تدریس خواهد شد.

اشته باشند و در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود كه مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شركت فعال در بحث د

 همچنين در رابطه با موضوع درس، مقاالت جدیدی را نيز در كالس ارایه نمایند.

 

 روش ارزشيابی دانشجو:

 نمره(02نمره (                                  ارزشيابی پایانی )2ميان ترم و فعالی كالسی )

 اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید.روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند  2حداكثر 

تجزیه و تحليل سواالت آزمون توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج آن در اختيار مسئول 

 درس قرار می كيرد.

 

 سياست ها و قوانين درس:

 الزاميست. رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه ای و حضور به موقع در كالس درس،

 

 منابع:

  آخرین چاپ. نگر جامعه ، سالمی نشر تهران،.  جراحی تکنولوژی كلی اصول.رقيه زردشت ، فاطمه . قارداشی0

 .آخرین چاپ. نگر جامعه نشر تهران،. غدد و گوارش جراحی تکنولوژی. احسان گلچينی ليال، ساداتی -2
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 تاریخ برگزاری جلسات:

 مدرس رفتاری اهداف ساعت تاریخ جلسه

0 22/00/11 03-00 تقسيم بندی حفره شکم،آناتومی عضالت شکم، دستگاه گوارش و  

معده و روده، جراحی های فتق و تکنيک های)ليگاسيون، استيپينگ 

 وریدی(
 خانم بارانی

2 12/02/11 03-00 تست های تشخيصی بلع باریم،باریم انما و آمادگی های قبل از عمل  

 جراحی گوارشی

تکنيک جراحی آپاندكتومی و آپاندكتومی با روش الپارسکوپی 

 مراقبت های قبل بعدآن

 خانم بارانی

3 10/02/11 03-00 روش های الپاراتومی تشخيصی، تکنيک های كلی جراحی معده و  

 روده كوچک 

وظایف پرستار اسکراب و سيركولر در جراحی های معده و ست های 

 جراحی آن 

 خانم بارانی

0 01/02/11 03-00  وظایف پرستار اسکراب و سيركولر در عمل های جراحی 

 هرنی و ست جراحی هرنی 

 تکنيک های جراحی های مری)دیورتيکول، آشاالزی و واریس مری(
 خانم بارانی

2 23/02/11 03-00 تکنيک های جراحی گاستركتومی، اندوسکوپی،واگوتومی و  

 پيلوروپالستی

بيماران چاق نظير بالون زدن و بای پس روش های جراحی معده برای 

 معده

 خانم بارانی

1 02/10/10 03-00  تعطيلی رسمی 
 خانم بارانی

2 22/10/10 03-00 روش صفرا) كوالنژیوگرافی ،كوله سيستکتومی بهكيسهجراحی 

 الپارسکوپی الپاراتومی

 تکنيک های جراحی كوله ليتوتریپسی و كوله سيستوستومی 
 خانم بارانی

8 20/10/10 03-00 روش های تشخيصی سيگموئيدسکوپی ،كولونوسکوپی و  

 اندوسکوپی

 روشهای جراحی كولون، تکنيکهای جراحی پانکراس
 خانم بارانی
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0 12/12/10 03-00  آزمون ميانترم 

تکنيک جراحی هموروئيد و مراقبت های قبل و بعداز عمل، تکنيک 

 عملهای جراحی طحال و مراقبت های قبل و بعد از 
 خانم بارانی

01 02/12/10 03-00  فيستولوتومی،فيستولکتومی مقعدی، فيستول جراحی های تکنيک 

 های جراحی عمل از بعد و قبل های مراقبت مقعدی، فيشر و

 انوركنال
 خانم بارانی

00 00/12/10 03-00  خانم بارانی مراقبت های قبل و بعد از عمل جراحی كيسه صفرا 

02 21/12/10 03-00  خانم بارانی تکنيک جراحی سينوس پایلونيدال 

03 12/13/10 03-00   ایلئوستومی و كولوستومی،سکستومی روده، استومای های تکنيک 

 جراحی های عمل بعدزا و قبل های مراقبت و كبد بيوبسی تکنيک

 كبد
 خانم بارانی

00 10/13/10 03-00 كبد)ترميم مراقبت قبل و بعداز عمل استوما، تکنيک های جراحی  

 پارگی كبد و پيوندكبد(
 خانم بارانی

02 01/13/10 03-00  خانم بارانی تعطيلی رسمی 

01 23/13/10 03-00  مراقبت های قبل و بعد از عمل جراحی مری و معده  

تکنيک های جراحی روده كوچک، زخم های دوازده، ژژنوستومی و 

... 
 خانم بارانی

02 31/13/10 03-00 جراحی تيروئيد و پاراتيروئيد و مراقبت های قبل و بعد تکنيک های  

 از عمل جراحی پستان و سرطان پستان و بيوبسی پستان
 خانم بارانی

 


